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UTSMYKKING

BIL OG NATUR

MODERNE FJØS

RØMSKOG SKOLE Morsomt 
på Farmen

Vet du hva som fi nnes av of-
fentlig utsmykking i Aremark, 
Marker og Rømskog? Avisa 
Grenseland presenterer kunst-
verkene.
 Side 4 og 5 

Rita Berget Lindblad fra 
Rødenes i Marker er varaord-
fører og selvstendig nærings-
drivende.
 Side 6 og 7  

Trine og Torgeir Ulsrød fra 
Aremark trives på gården Ves-
tre Bøen. For ikke lenge siden 
investerte de mange millioner 
i et nytt, moderne fjøs.
 Midten 

Unge journalister fra Røm-
skog skole har fylt to sider 
med lesestoff. Blant annet 
om hvordan det er å ha fådelt 
skole.
 Side 22 og 23

Farmen er det store samtaleemnet om dagen, i hvert fall 
i Aremark. Tre dager i uka sitter mange hundre tusen 
nordmenn klistret foran tv-skjermen og følger med på 
kampen for tilværelsen på Bøensæter. For noen er det 
ekstra morsomt å følge med. Martin, Malin og Kim-Michael 
Sande Olavesen var statister under innspillingene. De vet 
hvem som vinner. Men de røper ingenting.                  Side 17 



Hundretusener av mennesker over hele 
landet sitter i disse dager klistret foran 

tv-skjermen. De følger det TV2-konstruerte 
dramaet «Farmen – kampen for tilværelsen». 
Mange fi nner god underholdning i program-
met. Andre er ikke like begeistret for å se et 
program der litt av hensikten er å bli uven-
ner på kortest mulig tid. Her i Grenseland 
er vi litt inhabile, fordi vi synes det er både 
fl ott og spennende å vise frem Bøensæter og 
naturen vi er så stolte av. En rekke lokale sta-
tister får vist seg frem på skjermen, og da blir 
det lokal kjendisstatus.

Profi lering og markedsføring er i vinden 
som aldri før, og forventningene til Far-

men-effekten er store. Kanskje overdrevent 
store. Ordfører Tore Johansen i Aremark er 
en nøktern mann. Han håper, og delvis tror, 

at Aremark vil få en positiv effekt ut av den 
voldsomme eksponeringen. Det har han nok 
rett i, men erfaringen fra tidligere Farmen-
kommuner viser at det ikke er grunn til å 
frykte noen turistinvasjon. Det er kanskje like 
greit, for vi har en jobb å gjøre før vi kan ta 
imot en invasjon.

TV2 har vist fl otte naturbilder fra Bøensæ-
ter og Aremark. Det er ingen dårlig rekla-

me for en kommune og en region som ikke 
akkurat er verdens navle. Men fl ott natur er 
slett ikke mangelvare i Norge. Derfor blir det 
viktig for både Aremark og resten av Gren-
seland å sørge for at man har noe mer å by 
dem som fristes av Farmen-eksponeringen 
og faktisk legger turen hit. Skal vi trekke folk 
til regionen må det være for å få en gevinst. 
Da må vi ha små og store fasiliteter som får 

de besøkende til å legge igjen penger. Her 
har vi en lang vei å gå. Men heldigvis er det 
noe på gang. Det skjer ting i Grenseland, om 
enn ikke i rasende tempo.

Vi håper på større kreativitet blant lokal-
befolkningen. Ikke minst når vi vet at 

vassdraget rustes opp i forkant av D/S «Tu-
ristens» hjemkomst neste sommer. Da vil 
ytterligere noen tusen besøke vårt distrikt. 
Barnas Grenseland er i støpeskjeen. Og i Hal-
den er det opera og Allsang. E6 og E18, med 
millioner av veifarende, går gjennom vår re-
gion. Hvis alle legger hodene i bløt, satser 
på gode ideer og er villige til å ta sjansen. Da 
kan vi utnytte Farmen-effekten og alle andre 
effekter.

Bøensæter i fokus

Avisa Grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, Marker og Rømskog.

Redaktør: Øyvind Ottersen
Redaksjon: Siri M. Dalnoki
Grafi sk design: Runar Drønen
Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm

Besøksadresse: 
Byline tekst & design,
Fosby, 1798 Aremark
Telefon: 99 22 1798

E-post: post@byline.as
www.byline.as

L
E

D
E

R

FEBRUAR 2008

Aremark
Innbyggere: 1.415
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Marker
Innbyggere: 3.460
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Rømskog
Innbyggere: 659
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

– Et øyeblikk – her er 15 kjappe
1. Hva opptar deg mest akkurat 
nå?
 – Leon (babyen) og BUs 95-årsju-
bileum. 

2. Hva gjør deg glad, hva gjør deg 
sint og hva gjør deg bekymret?
– Leon gjør meg glad, urettferdig-
het gjør meg sint og kutt i helseve-
senet gjør meg bekymret.

3. Hvilken enkeltperson i histori-
en har betydd mest for verden?
– Det er så mange som har gjort bra 
ting, så det er vanskelig å velge én. 

4. Hva slags musikk lytter du helst 
til, og hvem er din favorittartist?
– Jeg hører på mye forskjellig. Kom-
mer helt an på situasjonen. 

5. Hva foretrekker du; radio, tv, 
fi lm, aviser, ukeblader, bøker el-
ler internett?
– Alt til sin tid!

6. Er du miljøbevisst og hvordan 
bidrar du selv til et bedre miljø?
– Jeg er sånn tålelig miljøbevisst. Et-
ter at jeg har fått barnevogn går jeg 
mye mer enn jeg gjorde før. 

7. Hva er det beste du kan si om 
de to andre kommunene i Gren-
seland?
– Samarbeidet mellom de tre kom-
munene er bra. 

8. Hva ville du gjort om du var 
ordfører?
– Det vet jeg ikke før jeg hadde vært 
i den posisjonen. Tore Johansen gjør 
en bra jobb!

9. Hvilket enkeltmenneske har 
betydd mest for deg?
– Alle rundt meg har hatt stor be-
tydning på hver sin måte. 

10. Er du fornøyd med det du har 
utrettet så langt i livet?
– Tja … skulle vel vært nærmere en 
utdannelse, men ellers fornøyd!

11. Reis hvor du vil i fi re uker. 
Hvor drar du?
– Maldivene eller Thailand.

12. Hvilken politiker har du mest 
sans for?
– Ida Østensvig. Det er bra med ungt 
blod i kommunestyret. 

13. Hvilket forhold har du til 
sport og idrett?
– Sport på TV er fryktelig kjedelig, 
men det er jo gøy når en driver med 
det for moroskyld. 

14. Hva er det aller beste med 
din kommune?
– At man blir hørt av dem på råd-
huset. 

15. Hvordan tror du verden ser ut 
om femti år? 
– Vi får håpe at den har klart seg be-
dre enn mange tror!

Marte Kristine Espelund
Alder: 21

Bosted: Aremark
Yrke/stilling: Student



Frisørgalleriet

CAMILLA SANDE

Telefon 69 19 90 05 

Mobil 41 66 14 06

Bankbygget, Aremark

Alle har en historie – ogs� forsikringsselskapet Gjensidige
I �revis har vi forsikret liv, helse og verdier for næringslivet, landbruket og
privatpersoner i AREMARK,MARKER OG RØMSKOG. I en tid med stadig endringer
er vi fortsatt et selvstendig, kundeeid selskap som tilbyr trygghet. Dette mener vi
gjøres best ved � være nær der bedrifter er, folk bor og ting skjer.

Kom innom oss for en forsikringsprat eller ring
03100/ 69810180.

A20218
T4M

11.06

gjensidige-marker.no

DER DU ER

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

– Jeg søkte om løyve tidlig i fjor, men valgte 
å trekke meg igjen. Etter hvert har jeg fått så 
mange henvendelser, både fra kommunen og 
fra enkeltpersoner, at jeg ombestemte meg. 
Så jeg tok et løyvekurs, forteller den nybakte 
taxisjåføren. 

Størstedelen av sitt liv har Thor Ludvig 
Myrvold vært selvstendig næringsdrivende. 

For det meste jobbet han som skogsentrepre-
nør og drev med noe varetransport. 

Med sin Volkswagen Caravelle 9-seter vil 
han først og fremst ta seg av skoleelevene. 

– Jeg er alene om drosjekjøringen i Røm-
skog, så det er begrenset hva jeg vil rekke. 
Skoleelevene kommer i første rekke, så får jeg 
ta det jeg rekker i tillegg. Regner med at det 
blir en del kjøring av eldre og litt festkjøring 
i helgene. Kanskje det blir noe i forhold til 
Spahotellet i fremtiden, sier han.

Taxi i Rømskog
Fra 1. februar var et etterlengtet tilbud igjen på plass i Rømskog. 
60 år gamle Thor Ludvig Myrvold fi kk så mange henvendelser at 
han til slutt bestemte seg for å kjøre drosje i bygda. Nå har han 
inngått en avtale med kommunen om kjøring av skoleelever. 

Thor Ludvig Myrvold har startet taxivirksomhet i Rømskog.

Barnevogn til 
nyfødte i Aremark
Aremark kommune skal gi barnevogn med utstyr 
til nyfødte også i år. Ordningen ble innført i 2007, 
og det vakte oppsikt langt utover Aremarks gren-
ser. Den positive omtalen og de mange fornøyde 
småbarnsforeldrene har fått politikerne til å 
forlenge ordningen, foreløpig ut 2008. Kostnade-
ne beløper seg til cirka 80.000 kroner. Aremark-
politikerne ser det som en god investering. I fjor 
ble det delt ut 14 barnevogner.

Klimaplan
I disse klimatider ønsker ordfører Stein Erik Lauvås 
i Marker å bidra. Han varsler at Marker vil lage en 
klimaplan, men det ønsker han slett ikke å gjøre 
alene. Lauvås vil ha med både Aremark og Røm-
skog i dette arbeidet. Viktig for Marker-ordføreren 
er det også at innbyggerne blir involvert i arbeidet. 
Blant temaene klimaplanen skal inneholde er 
avrenning til vassdraget, kloakk og bruk av olje til 
oppvarming i private og offentlige bygg.

Kulturvernplan
Marker har mange spennende kulturminner. 
Derfor skal det nå lages en kulturvernplan for 
kommunen. Planen skal inneholde både en 
registrering og en prioritering av kulturminnene. 
En egen komité er nedsatt. Den er satt sammen 
av lokale folk med stor kompetanse på området: 
Gunnar Leren, Theodor Bye, Marit Egeberg Krog, 
Reni Braarud og Grete Brustad Nilsen.

Komiteen oppfordrer både lag, foreninger 
og enkeltpersoner til å komme med innspill i 
forbindelse med det forestående arbeidet med 
kulturvernplanen.

Nytt servicehus 
i Østre Otteid
Et etterlengtet servicehus er under oppføring 
i Østre Otteid. Huset på cirka 20 kvadratmeter 
vil inneholde moderne utstyr for oppsuging av 
kloakk fra fritidsbåter samt toalett- og dusjanlegg 
for båtfolk og badegjester. Servicehuset vil stå fer-
dig i god tid før sommersesongen. Prislappen er 
på 1,2 millioner kroner. Både fylkeskommunen 
og Fylkesmannen bidrar med betydelige summer. 
Det gjør også Marker kommune. 400.000 kroner 
har kommunen bevilget til anlegget. Aremark 
kommune ser også nytteverdien i å gi båtfolket 
på Stora Lee bedre fasiliteter. 50.000 kroner er 
Aremarks bidrag til det nye servicehuset.
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1950 Rømskog • Tlf 92 82 52 05 • Fax 69 85 94 47
E-post: steinar@bergquist-maskin.no

www.bergquist-maskin.no

Autorisert Regnskapsførerselskap (ARS)

Sletta 11, 1871 Ørje
Telefon: 69 81 22 44
www.elgetun.no

Kunst til allme

Kunstneren Arne Lindaas foran ett av sine to 
kunstverk på Aremark skole. (Arkivfoto: Øyvind 
Ottersen)

«Løftet» står strategisk plassert ved E18, like ved Ørje sluser.«Vannvei» er sentralt plassert i Ørje sentrum.

ØYVIND OTTERSEN, TEKST 
SIRI M. DALNOKI, FOTO

Aremark har offentlig utsmyk-
ning på fi re steder i kommu-
nen. Marker har to. Rømskog 
har så langt kun innendørs ut-
smykning.

Aremark
Aremarks mest iøynefallende 
skulptur er «Tusenårsporten» 
ved Furulund. Godt synlig er 
også «Sliteren» mellom Fosby 
skole og riksvei 21 i sentrum. 
Ved Aremark kirke står en bauta 
reist til minne om bygdas store 
sønn professor Ole Hallesby. På 
to av Aremark skoles ytterveg-
ger har Rømskog-kunstneren 
Arne Lindaas montert skulptu-
rer i tre.

Marker
To betydelige kunstverk er med 
på å forskjønne Ørje, Markers 
kommunesentrum. Mellom 
rådhuset og Marker Sparebank 
står «Vannvei», en kleber-
steinskulptur. Nærmere slu-
sene, helt inntil E18, står det 
gedigne granittmonumentet 
«Løftet».

Rømskog
Noen utendørs utsmykning 
fi nnes så langt ikke i Rømskog. 
Den fantastiske naturen med 
idylliske Rømsjøen er utsmyk-
ning god nok. Inne i de offent-
lige bygningene, derimot, fi n-
nes det kunst av ulik karakter. 
Men det skal vi komme tilbake 
til ved en senere anledning.

Intet kan glede 
eller forarge mer 

enn kunstverk 
plassert i det 

offentlige rom. I 
våre tre grense-

kommuner 
fi nnes det kun et 
fåtall kunstverk. 
Heldigvis synes 
ingen av dem å 

forarge noen. 
Tvert imot.

«Vannvei» er sentralt plassert i Ørje sentrum. «Løftet» står strategisk plassert ved E18, like ved Ørje sluser.«
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nn glede

«Tusenårsporten» står ved Furulund i Aremark, godt synlig fra riksvei 21.

Bautaen over Ole Hallesby står utenfor Aremark kirke.

«Sliteren» er godt synlig midt i Aremark sentrum.

1 Vannvei
Av Jenny Alnæs 1993. Skulpturen er plassert i 
parken mellom Marker rådhus og Marker Spare-
bank. Den er utført i kleberstein. Det har vært fl ere 
klebersteingruver i Marker, og det er bakgrunnen 
for at nettopp kleberstein er valgt til Markers kom-
munestein.

Etter gruvedriften i Viken gruver, som har røtter 
tilbake til vikingtiden, lå det igjen en stor kleber-
stein. Kommunen fi kk den i gave av Ivar Wiken. 
Marker Historielag, under ledelse av Reidar Høgås 
og Hans Husebråten, fi kk trukket steinen frem på 
gammeldags vis; over isen på kavler.

Steinen ble fraktet til Gerleborg Kunstsenter 
i Bohuslän. Der ble skulpturen laget. Billedhug-
ger Jenny Alnæs fra Fredrikstad kalte skulpturen 
«Vannvei». Utformingen kan assosieres med Hal-
denvassdraget og de tre slusene på Ørje.

Skulpturen er bekostet av Marker Sparebank og 
Fondet for offentlig utsmykking. Marker kommune 
bidro med arbeidsinnsats.

2 Løftet
Av Kristian Blystad 2003. Skulpturen er plassert 
på «Dråpen», like ved E18 og Ørje sluser. Den er i 
granitt, og arbeidet ble utført ved Johansen Monu-
menthuggeri AS i Skjeberg.

Kristian Blystad er en av våre mest kjente 
billedhuggere. Han har samarbeidet mye med 
arkitektfi rmaet Snøhetta, blant annet i forbindelse 
med OL på Lillehammer og store byggeprosjekter 
som biblioteket i Alexandria i Egypt, ambassaden i 
Berlin og operaen i Bjørvika.

Skulpturen «Løftet» var Marker Sparebanks gave 
til Marker kommune ved bankens 150 års jubileum.

3 Sliteren
Av Kristian Blystad 2001. Skulpturen er plassert 
utenfor Fosby skole, helt inntil riksvei 21, i Are-
mark sentrum. Kristian Blystad (se ovenfor) laget 
skulpturen i forbindelse med Marker Sparebanks 
150 års jubileum. Mannsfi guren er i granitt. Tøm-
merstokkene er laget i basalt.

Skulpturen ble avduket av Gudbrand Mellbye 
11. november 2002.

4 Ole Hallesby
Av Sigurd Nome. Utenfor Aremark kirke står 
bautaen over Ole Hallesby. Følgende inskripsjon er 
risset inn: «Reist av venner fra hele landet 5. august 
1979». Bautaen ble avduket i forbindelse med 100 
års dagen for Hallesbys fødsel. Professor Ole Hal-
lesby var en av forrige århundres mest markante 
menn innen norsk kristenliv. Han kom fra gården 
Søndre Hallesby i Aremark. Ole Hallesby døde i 
1961.

Billedkunstneren Sigurd Nome ble født i 1911 og 
døde i 1979, samme år som bautaen i Aremark ble 
avduket.

5 Tusenårsporten
Idé av Dag Due. «I dag vil bli i går i morgen». Det 
er inskripsjonen på «Tusenårsporten» ved Furulund 
i Aremark. Ideen til portalen kom fra Dag Due, og 
anledningen var at Furulund ble valgt til Aremarks 
Tusenårssted. Furulund, med sitt samfunnshus, 
kafé, svømmehall, møterom, festsal, utendørs 
idrettsanlegg og ungdomsgården Myrland, er en 
naturlig møteplass i kommunen.

«Tusenårsporten» er laget av tre store granitt-
blokker, hugget og tilpasset av Johansen Monu-
menthuggeri AS i Skjeberg.

«Tusenårsporten» står ved Furulund i Aremark, godt synlig fra riksvei 21.

Bautaen over Ole Hallesby står utenfor Aremark kirke.

«Sliteren» er godt synlig midt i Aremark sentrum.«S
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Rita Berget Lindblad, selvstendig 
næringsdrivende og varaordfører 
i Marker, liker utfordringer og er 
opptatt av å få igjennom ting.
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SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Markers første kvinnelige varaordfører 
har hatt det travelt siden valget i fjor høst. 
Før valget ville Rita Berget Lindblad aldri 
trodd at hun skulle bli varaordfører i sin 
tredje periode i kommunestyret. Men 
slik ble det. 

Lokalpolitikk
– Jeg tenkte ikke stort over det, da jeg sto 
som nummer to på lista til Arbeiderpar-
tiet. Jeg holdt på å besvime da valgresul-
tatet ble klart, innrømmer 33-åringen. 

Hun trengte en kort tenkepause før 
hun tok på seg vervet. 

– Etter valget var det litt sent å trekke 
seg, sier hun med et smil, og fortsetter:

– Jeg synes jeg har vært veldig heldig 
som har fått så mange oppdrag fra dag 
én. Det er gøy å være i et team med Stein 
Erik Lauvås. Han vier livet sitt til ordfø-
rerjobben og er bare helt utrolig. Samti-
dig håper jeg å innfri forventningene til 
folk. Jeg skal gjøre så godt jeg kan som 
varaordfører i Marker. 

Helt siden ungdomstiden har Rita 
Berget Lindblad engasjert seg i lokalpo-
litikk. Engasjerte folk i AUF dro henne 
inn i miljøet. 

– Det er interessant å være lokalpoli-
tiker fordi en kan være med og få gjort 
ting. Og jeg kan påvirke saker. Jeg håper 
folk ikke nøler med å ta kontakt. Folk må 
si i fra, slik at vi vet hvor skoen trykker, 
oppfordrer Rita Berget Lindblad. 

Guttejente
Hun vokste opp ved Jaavallkrysset i Rø-
denes. Hennes interesser for bil og mot-
orsykkel oppsto tidlig. Ikke så rart; faren 
jobbet som bilmekaniker. 

– Jeg gikk på Grimsby grendeskole. 
Jeg var eneste jente i klasse med to gutter 
fram til femteklasse. Jeg har alltid vært ei 
guttejente. 

Å gå over til en stor skole med tjue 
andre barn i klassen ble en stor overgang. 
Guttejenta fra Rødenes var veldig sjenert. 
Hun tenker med gru tilbake på skoleti-
den. 

– Jeg turte ikke å si noe i klasserom-
met og gruet meg til å måtte gå frem og 
skrive noe på tavla. Før kunne en bare 
snakke med læreren, så slapp en kanskje 
unna. Heldigvis er skolesystemet bedre 
i dag. 

Rita Berget Lindblad har utdannet seg 
innen reiseliv og bodde noen år i My-
sen og Oslo. Men hun fant fort tilbake til 
gamle trakter og bor nå på Solum i Rø-
denes sammen med mannen Hans-Erik 
og barna Fabian (7) og Martin (14). Et 
mannsdominert hjem. 

Hektisk
Å være varaordfører har ingen fast stil-
lingsprosent i kommunen, men en får 
kompensasjon for tapt arbeidstid. Ved si-
den av varaordførerjobben er Rita Berget 
Lindblad selvstendig næringsdrivende. 
Hun kjøpte opp fi rmaet Go-ing, der hun 
selv var kunde, for fem år siden. Go-ing 
selger barneutstyr på internett. 

De første årene drev hun fi rmaet på 
hobbybasis. 

– Det er først det siste året det har løs-
net ordentlig for Go-ing. Nå har det vært 
hektisk de siste månedene. Siden valget 
har det gått i ett. I helgene får jeg lyst 
til bare å lukke døra og være i fred, sier 
kvinnen som alltid har et smil på lur. 

– Hadde det ikke vært for mannen 
min hadde det aldri gått. Han har nesten 

blitt en mamma og hjelper til med hus-
arbeidet. Foreldrene mine er også veldig 
fl inke til å stille opp, og en merker hvor 
avhengig en blir av det. 

Få gjennom ting
33-åringen er glad i naturen og liker å 
springe en tur i skog og mark.

– Det er ikke mye en rekker å gjøre, 
men jeg liker å holde for-
men oppe slik at jeg klarer 
å rekke alt jeg skal. Bil og 
motorsykkel har kommet 
litt i bakgrunn. Du døtter 
ikke to barn bak på sykke-
len og kjører av gårde, ler 
Berget Lindblad. 

Jenta som engang var 
sjenert er ikke lenger redd 
for å si hva hun mener. 

– Med den rollen jeg har 
både som politiker og selv-
stendig næringsdrivende 
må en være mer utadvendt. 
Jeg håper og tror folk ser på 
meg som en blid person. 
Mitt motto er å ikke være 
sur på folk man ikke har 
grunn til å være sur på. Og 
ikke la dårlig humør gå ut 
over andre. I tillegg er jeg opptatt av å få 
gjennom ting. 

Rita Berget Lindblad er svært opptatt 
av at barn og unge skal ha det bra. Men 
hennes største hjertesak er de eldre. 

– Alle blir gamle en dag. I en velferds-
stat som Norge passer det seg ikke å sta-
ble folk på gangen. Det er fælt å se at 
pengene i kommunen ikke strekker til. 
Da må staten komme på banen. Sverige 
klarer det. Da bør vi klare det også. 

Brenner for de eldre

– Når eldre stables på gangen og ikke får det de fortjener, da 
gremmes jeg litt over å være politiker. Det er fælt å se at pengene i 
kommunen ikke alltid strekker til. Norge er en velferdsstat og bør ha 
nok penger til de eldre, mener Rita Berget Lindblad. Eldre har alltid 
vært hennes hjertesak.

RITA BERGET LINDBLAD
Bosted: Rødenes i Marker
Alder: 33 år
Yrke:  Selvstendig næringsdrivende og varaordfører i Marker.

Mitt motto 
er å ikke 
være sur 
på folk 
man ikke 
har grunn 
til å være 
sur på.
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Bank og forsikring 
i grensebygdene
Aremark 69  19  82  00
Marker 69  81  04  00
Rømskog 69  85  97  00

www.marker-sparebank.no

Planlegger verk

Oddvar Mikalsen i Lions sier mulighetene er mange i den gamle låven på ungdomsgården. 

Nye klokkere
Tre kirker i distriktet har fått eller skal få ny 
klokker i disse dager. I Rømskog kirke har 
Kristin Krogstad tatt over etter Anne-Synnøve 
Lysaker. Sistnevnte kan vise til sju år i jobben.

I Øymark kirke tar Camilla Husebråthen 
over som klokker. Hun erstatter Hege Ny-
gaard, som har vært i stillingen i tolv år.

I Klund kirke slutter Ann-Kristin Stokstad 
Haga etter fi re år. Klund får imidlertid ingen 
ny klokker. Tjenesten skal fordeles på de tre 
andre klokkerne i Marker, skriver Menighets-
bladet.

Vikarprest
Solfrid Leinebø Seljås skal i tiden fremover vi-
kariere som prest i Øymark kirke. Hun hadde 
sitt første møte med menigheten under 
velkomstgudstjenesten 6. januar.

Næringsbygg i Rømskog
Det planlegges i disse dager et næringsbygg 
på det nye industrifeltet i Rømskog. Ordfører 
Nils Nilssen oppfordrer alle som er interessert 
i næringslokaler om å ta kontakt med kom-
munen snarest.

Meld fra om gaupespor
Frem til utgangen av februar skal Statens na-
turoppsyn registrere spor etter gaupefamilier. 
Alle som fi nner spor i Indre Østfold oppfor-
dres til å melde fra til naturoppsynet.
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Vår spesialitet er

Gulv i heltre bjørk og eik
Vi leverer paneler i bjørk, osp og svartor, 
samt utvendig kledning i osp

Husk også at vi er kjøpere av løvtretømmer.

1798 Aremark – telefon 916 88 064
Besøk oss på vår hjemmeside:
www.fangesag.no

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

– Her er det plenty av plass. Det kan 
bli mekkeverksted med bukk, et 
spillerom for band, en liten, intim 
sal og en liten scene, foreslår Odd-
var Mikalsen i Lions.  

Gården Myrland eies av Aremark 
kommune og har siden 2006 stått 
til disposisjon for ungdommen. 
Siden har gården vært et naturlig 
samlested for de unge. Det har lig-
get i kortene en god stund at går-
den skal brukes til mer enn bare et 
oppholdssted. Her er mulighetene 
mange. 

Basisaktiviteter
– Lions prioriterer i utgangspunktet 
tiltak for eldre. Men vi ønsker også 
oppriktig å bidra for ungdommen. 
Derfor fi kk jeg i oppdrag å fi nne ut 
hvilke muligheter det er på Myrland, 

forklarer Oddvar Mikalsen, som har 
jobbet med ungdom i mange år. 

Mikalsen fant ut, i samarbeid 
med ungdomsklubben, at et mek-
keverksted vil være midt i blinken. 
Han har vært i kontakt med både 
bygdesentralen og kultursjefen for 
å se på hvilke ressurser som fi n-
nes. 

– Det er ikke alltid bare penger 
som må til. Det skal kartlegges hva 
som kreves for å få i stand låven. Slikt 
skjer ikke over natta, sier Mikalsen. 

En befaring i nærmeste frem-
tid skal gi svar på mange spørsmål 
rundt prosjektet. 

– Oppdraget mitt er å kartlegge hva 
Lions kan bidra med og å få snøballen 
til å rulle. Vi har mange menneskelige 
ressurser lokalt. Fritidsklubben er et 
fi nt sted for unge, men jeg tror det gir 
mer når det er noen basisaktiviteter 
på stedet, avslutter han.

Lions Aremark ønsker å få til noe for ungdommen 
i bygda. De har vært i samtale med fritidsklubben 
og har fått ballen til å rulle når det gjelder bruks-
muligheter av den gamle låven på ungdomsgården 
Myrland. 

ksted for ungdommen

– Blir kjempefi nt!
Den motorinteresserte ungdommen i Aremark ser 
på initiativet fra Lions som svært positivt. Det er 
mange som savner et sted å skru, men nå øyner 
de muligheten.
ØYVIND OTTERSEN, TEKST OG FOTO

– Den gamle låven her på Myrland 
gir mange muligheter, sier John-
Erik Strøm, leder av ungdoms-
klubben i Aremark.

– Vi har lenge snakket om både 
verksted og øvingslokale for band. 
Initiativet fra Lions er positivt, og 
kanskje kan vi få et verksted klart 
om ikke alt for lenge.

– I år, kanskje?

– Det hadde vært ønskelig, sier 
Strøm.

Gleder oss
– Vi vil helt klart bruke et slikt 
verksted. Det er morsomt å skru, 
og vi trenger et slikt sted. Her på 
Myrland er det fi nt, og et verksted 
for oss motorinteresserte hadde 
vært helt topp, sier niendeklassin-
gene Ole Wiig, Kim-Michael Ola-
vesen og Simen Fagerhøi.

I dette roterommet på låven på Myrland vil det forhåpentligvis bli et 
fullt utstyrt verksted for motorinteressert ungdom i Aremark. – Kanskje 
allerede i år, sier denne kvartetten. Fra venstre Simen Fagerhøi, Ole 
Wiig, Kim-Michael Olavesen og leder av ungdomsklubben John-Erik 
Strøm.

Den gamle låven på Myrland ungdomsgård blir ikke brukt til noe i dag. 
Kanskje det blir mekkeverksted med bukk her en gang i fremtiden?

Stokkebåt fra middelalderen
I 1937 ble det funnet en stokkebåt fra middelalderen i Lille Ulve-
vann i Marker. Båten er først nå datert til mellom 1310 og 1400 etter 
Kristus. Båten ligger på vikingskipshuset i Oslo, og den er registrert 
i Borgarsyssel museums gjenstandsdatabase. Stokkebåter har vært 
brukt over hele verden. I Norge ble båtene brukt til ferdsel og fi ske 
helt fram til det forrige århundre, opplyser Østfoldmuseet på sin 
hjemmeside. 

UKM 1. mars
I år er det Marker kommune som arrangerer ungdommens kulturmønstring 
(UKM). Arrangementet vil gå av stabelen 1. mars i storsalen i Marker Rådhus. 
Dette blir en felles mønstring for Aremark, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spy-
deberg, Askim, Eidsberg, Rakkestad og Hobøl. Ungdommene kan blant annet 
vise frem sang, dans, band, fi lm eller kunst. Hittil er det rundt 15 påmeldte 
innslag.
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Vi satser nytt!
Spar Aremark har skiftet eier. I ukene fremover 
vil butikken bygges om og moderniseres.

Vi satser ekstra på:
•  Frukt og grønt
•  Fersk fi sk og kjøttvarer
•  Ferske brødvarer
•  Stort og variert vareutvalg

Tipping

Aremark

OBS! Nye åpningstider: 9–19 (15)
www.spar.no

Du drømmer – vi snekrer

Gjør som veldig mange andre – 
kontakt oss når det gjelder:

 • Kjøkken
 • Bad
 • Garderobe
 • Bokhyller
 • Andre møbler

Syversen Snekkeri, Sletta, 1870 Ørje. 
Telefon 69 81 35 35. e-post: syves@online.no w
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SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Så fort det lar seg gjøre å komme seg 
opp og fram til branntårnet på Hauke-
nesfjellet starter byggearbeidene. Veien 
er bratt opp til tårnet, og med dagens 
blåisføre er det umulig å kjøre opp ma-
terialer. 

– Planen er å begynne byggingen i 
løpet av mars. Den utvendige klednin-
gen skal rives, og ny må på plass, fortel-
ler snekker Øyvind Sand. Han skal lede 
selve byggeprosjektet. 

Omfattende
I 1909 ble det første branntårnet byg-
get på toppen av Haukenesfjellet, som 

ligger 335 meter over havet. I mange 
titalls år har folk holdt vakt i tårnet for 
å forhindre store skogbranner. Dagens 
branntårn ble bygget i 1952 og er tolv 
meter høyt. Det består blant annet av en 
trappegang og et værelse der brannvak-
ten bodde. Helt øverst er utsiktrommet. 
Ved klart vær kan en se Sverige, Mar-
ker, Aurskog-Høland og faktisk helt til 
Gaustatoppen ved Rjukan i Telemark. 
Selve brannverntjenesten opphørte i 
1976.  

Tårnet bærer preg av alderen. Det er 
råttent innvendig, og omfattende reno-
vering må til for å få tårnet i stand. Til å 
begynne med hadde prosjektet en pris-

I snart hundre år har det vært branntårn på toppen av 
Østfolds nest høyeste fjell – Haukenesfjellet i Rømskog. 
Nå skal tårnet gjøres om til dagsturhytte og muligens til 
ubetjent overnattingshytte. DNT Indre Østfold, Rømskog 
kommune og lokale krefter er i full sving med prosjektet. 

Branntårnet på Haukenesfjellet skal bli dagsturhytte. Ordfører 
Nils Nilssen (bakerst fra venstre), snekker Øyvind Sand, styremed-
lem i DNT Indre Østfold Aage Sundsrud (foran f.v.) og leder i DNT 
Indre Østfold Arne-Kristian Garseg har engasjert seg i prosjektet. 

Ny giv et
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lapp på 450.000 kroner. Nå ser det ut 
til at kostnadene blir opp mot 700.000 
kroner.

Løyper
I fjor fi kk prosjektet en bevilgning på 
150.000 kroner av spillemidlene. Kom-
munen stiller opp med lik sum.

– DNT (Den Norske Turistforening) 
bidrar med 65.000 kroner. Dugnads-
arbeidet er stipulert til å ha en verdi på 
85.000 kroner. I tillegg har vi søkt om 
støtte fra Olav Thons Stiftelse, forteller 
en av fl ere ildsjeler bak prosjektet, Ar-
ne-Kristian Garseg, leder i DNT Indre 
Østfold.  

Garseg ser for seg at mange vil få 
glede av den planlagte dagsturhytta. 

– Vi ser for oss at blant andre 4H, 
Rømskog IL, Barnas turlag og skole-
klasser kan bruke hytta. Kanskje kan 
den også leies ut til bursdager og an-
dre anledninger. Vi håper å få til et godt 
samarbeid med lag og foreninger, sier 
Garseg. 

Det skal bli merket løyper til brann-
tårnet i tråd med skiltregler i turist-
foreningens merkehåndbok. 

– Damene i Spahotellet har også vist 
interesse for prosjektet. Og det blir mu-
ligens løyper fra hotellet ved Vorungen 
til branntårnet. Det jobbes med å få 
løypene GPS-merket, sier ordfører Nils 
Nilssen. 

Kulturminneår
Når branntårnet bygges om til dagstur-
hytte, skal dagens utseende bevares. To-
talt blir det fem etasjer med en grunn-
fl ate på litt over tjue kvadratmeter. Målet 
er at dagsturhytta kan ha søndagsåpent. 
Om vinteren er det mulighet for å kjøre 
opp skiløyper i området. Det foreligger 
planer om at hytta kan bli en ubetjent 
overnattingshytte i fremtiden. 

Dagsturhytta skal være ferdig i lø-
pet av dette året, dersom alt går etter 
planen. Siden 2009 er kulturminneå-
ret, og branntårnet feirer 100 år, er det 
mulig den offi sielle åpningen ikke går 
av stabelen før neste år. 

Slik ser tårnet ut. Dette bildet ble tatt i fjor da daværende ordfører Kari Pettersen og varaordfører Roar 
Høisveen tok turen til tårnet med en delegasjon fra Veselava i Latvia. (Foto: Nils Nilssen)

tter hundre år 
Fakta:
•  Haukenesfjellet (335 m.o.h.) i Røm-

skog er Østfolds nest høyeste fjell.
•  Det første branntårnet på fjellet ble 

bygd i 1909. Dagens branntårn er 
bygd i 1952.

•  Brannverntjenesten i tårnet opphørte 
i 1976.

•  I 2007 var det ifølge hytteboka rundt 
hundre personer innom branntårnet. 

•  Nå går DNT Indre Østfold, Rømskog 
kommune og lokale krefter sammen 
om å bygge om tårnet til dagsturhytte. 
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SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Da det nye fjøset på Vestre Bøen sto 
ferdig i slutten av september i fjor, 
var Torgeir og Trine Ulsrød heldige. 
De fi kk kjøpt billige kuer i Halden. 
Kuene som ble fl yttet først gikk til 
melkeroboten og ble melket alle-
rede første natta. 

Tar tid
– Det tar litt tid før dyrene lærer seg 
opplegget, men de er ikke dumme. 
Det går noe voldsomt når alt er som 
det skal, sier Torgeir Ulsrød. 

Fjøset er ikke helautomatisk. Bon-
den må forsatt fôre grovfôr, måke 
og fl ise. Og ikke minst passe på at 
alle dyrene har det bra. 

– Før kunne en se etter kuene 
mens en holdt på med melking. Nå 
er det masse forskjellige tall på da-
tamaskinen en må forholde seg til, 
forteller Ulsrød. 

Når kua går inn i melkeroboten, 

Melkeroboten melker 900 liter melk om dagen. Ku-
ene får kraftfôr mens de blir melket. Informasjon 
rundt melkingen lagres på datamaskin. 

Torgeir Ulsrød bruker en del tid foran datamaskinen 
for å følge med på melkeverdier og andre tall som 
lagres av melkeroboten. 

Torgeir, med nevø Philip (1) på armen, og Trine Ulsrød med barna Thea Kristine (5) og Torgeir Johannes (3) trives 
blant mange dyr på gården i Aremark.

Kuene trives godt i det nye fjøset på Vestre Bøen gård. 
Her er det mye luft og lys.

Kuene synes det er godt å klø seg på denne børsten. 
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iter melk om dagen
får hun kraftfôr mens hun blir mel-
ket. Ved hjelp av halsbåndet til kua 
kjenner maskinen igjen dyret og vet 
nøyaktig hvor mye fôr den skal ha. 
Maskinen lagrer ulike tall på data-
maskinen. Alt fra hvor mye som ble 
melket og hvor lang tid melkingen 
tok. 

– Det tar tid å lære opp nye kuer. 
Noen må jages inn til roboten. An-
dre har litt vanskelige jur og trenger 
hjelp. I tillegg må en bytte melkefi l-
ter et par tre ganger om dagen. 

Investere
Melkeroboten gjør det mulig for 
bonden å styre dagen mer selv. Om 
en fôrer klokka fem om morgenen 
eller klokka ni spiller ikke så stor 
rolle. 

Grunnen til at Torgeir Ulsrød 
valgte å satse stort var ganske en-
kel:

– Det hadde vært håpløst å fort-
sette med det gamle fjøset. Det var 

ikke økonomi i det. Jeg kunne valgt 
bare å begynne på Nexans, sånn 
som alle andre. 

Men Ulsrød har alltid likt seg godt 
hjemme på gården. Da han var liten, 
ville han heller være på gården med 
sin far enn å slite skolebenken. 

– Å bygge på det gamle fjøset 
hadde ikke blitt bra, og det hadde 
blitt dyrt. Og når en først skal inves-
tere, er man nødt til å bygge stort. 
En kan ikke investere mye penger 
og så bare drive i det små, forklarer 
bonden. 

Melkeproduksjon og slam
Ved påsketider i fjor startet byg-
gingen av fjøset. I sommer sto byg-
ningen ferdig. Prosjektet har en 
prislapp på nærmere sju millioner 
kroner, hvorav melkekvoter utgjør 
nesten to millioner. I dag er det to-
talt rundt 130 dyr på gården. Femti 
av dem er melkekyr. 

– Det tar noen år å bygge opp 

melkeproduksjonen. Det har jo vært 
snakk om at det skal bli gratis kvo-
ter i EU, men man kan ikke vente 
på det. 

Det gamle fjøset på gården er en-
nå i drift. Her holdes det oksekalver 
som fôres opp til mellomkalver. Det 
vil si at de blir rundt seks måneder 
gamle før de slaktes. 

Foruten fjøsdriften har Torgeir 
Ulsrød en avtale med Aremark kom-
mune om henting av slam hos de 
innbyggerne som ikke er tilknyttet 
det kommunale kloakknettet. Kom-
munens matavfall blir også kjørt til 
gården der det blandes med slam-
met. Dette blir til gjødsel som for-
bedrer jordkvaliteten. 

Opplevelseskvelder
– Vi har 200 mål korn, cirka 700 mål 
skog og over 500 mål eng, opplyser 
Torgeir Ulsrød.  

Mens Torgeir driver gården på 
fulltid og vel så det, jobber kona 

Trine Ulsrød som sykepleier i halv 
stilling. I tillegg driver hun egen 
bedrift. Baker brød og lefser på tra-
disjonelt vis og arrangerer opplevel-
seskvelder på gården. 

– Flere ganger i året har vi sko-
ler og barnehager på besøk. På sikt 
ønsker jeg å pusse opp kjelleren til 
å bli et storkjøkken, for dermed å 
kunne jobbe hjemme på heltid, for-
teller hun. 

Vestre Bøen gård ble skilt ut som 
egen gård i 1860. Før det var går-
den en del av Bøen-gårdene. Torgeir 
Ulsrød tar over gården etter sin far 
Gunnar. Sistnevnte tok over gården 
etter sin farmor på begynnelsen av 
1970-tallet. Gunnar bygde melke-
anlegg. 

– Min far er forsatt med i drifta, 
men som politiker er han stadig på 
møter. I dag eier jeg kun dyr og red-
skap på gården, men regner med å 
ta over gården helt i løpet av året, 
sier Torgeir Ulsrød.

– De som tror jeg ikke har noe å gjøre, bommer litt, påpeker Torgeir Ulsrød. I 2005 tok han 
over driften av gården Vestre Bøen etter faren. Ikke lenge etter valgte han å investere mange 
millioner kroner i et nytt og moderne fjøs. I dag slipper han melking – 900 liter melk om 
dagen tar melkeroboten seg av. Likevel er det mer enn nok å henge fi ngrene i på gården.

Torgeir Johannes (3) blir heller med pappa Torgeir Ulsrød i fjøset enn å dra i barnehagen.
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Trekanten Ørje, telefon 69 81 20 50

Coop Prix - din egen butikk
 – enkelt, effektivt og billig

•  Stor og delikat avdeling 
for frukt og grønt

• Hyggelig betjening
• Post i butikk

Velg Coop Prix 
når du har små barn:
• 10 kr medlemsrabatt på bleier
• Babypleieproduktene Coop Änglamark Sensibel
• Utvidet sortiment på økologisk barnemat.

Coop Prix har faste lave priser på hele vareutvalget.

Bli Coop Medlem!
Da er du medeier og 
har krav på kjøpeut-
bytte. Det er din del 
av overskuddet. I til-
legg får du spennen-
de tilbud og andre 
medlemsfordeler.

V
n
•
•
•
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g 

elg Coop Prix

69 98 13 46

Det fi nnes få kjøreskoler å 
velge mellom i Aremark, 

Marker og Rømskog. 
De fl este ungdommer 

velger derfor å reise til sin 
nærmeste by. Noen tilbyr 

imidlertid sine elever 
å hente dem hjemme, 

uansett hvor det måtte 
være. Thor-Erik Henriksen 

og Trygve Fosser er to av 
dem. Og de velger å satse 

på Grenseland. Kjørelærerne Thor-Erik Henriksen (til venstre) og Trygve Fosser ønsker seg elever fra Aremark, 
Marker og Rømskog.

Kjøretimer i Grenseland

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Kjørelærerne Thor-Erik Henriksen og Trygve Fos-
ser jobbet tidligere for Tangen i Mysen. Nå har 
de to begynt hos Sentrum Trafi kkskole i Halden, 
men ønsker å være kjørelærere for ungdom i 
Aremark, Marker og Rømskog. 

Første kjøretime
– Det er utviklingsmuligheter i dette distriktet. 
Derfor synes vi det er spennende å bygge opp 
noe fra bunn av, sier Thor-Erik Henriksen. Kol-
lega Trygve Fosser legger til:

– Vi kan hente elevene, uansett hvor de måtte 
bo i distriktet. Også i Rømskog og på Bjørke-
langen og Hemnes. På sikt ønsker vi også å tilby 

kurs ulike steder. Blant annet for å prøve å få ung-
dommen i gang med kjøringen tidlig. Foreldre 
kan for eksempel være med på den første kjøre-
timen til 16-åringen, slik at de kan komme i gang 
med øvelseskjøringen tidlig. Da kan foreldre lære 
litt om typiske feller og på den måten spare mye 
penger.
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 God mat
 God service
 Stort utvalg av rekvisita
 Bilvask
 Hengerutleie

Marker – 
i hjertet av Europa

Unge journalister. I fjor høst inviterte vi ungdomsskoleelever i Marker til å skrive i Avisa Grenseland. 
Elevene produserte fl ere artikler enn vi hadde plass til. Her følger noe av det leserne den gang gikk glipp av: 

Marker har massevis av kulturtilbud og en fl ott og til dels uberørt natur 
som byr på gode opplevelser. Foto: Jørn Fjeld

Det ser rett og slett ikke ut som om innbyggerne i 
Marker noen gang kommer til å bli fornøyde med 
hvilke muligheter kommunen har å by på. De 
mest misfornøyde er ungdommen. Vi mener at om 
innbyggerne her i bygda sier at det er lite å fi nne på, 
burde de ta en titt til.

ROSEMARIE LINTHO, JEANETT 
KRISTIANSEN OG EMILIE OLSEN, TEKST

I Marker er det et rikt kulturliv og 
muligheter for både store og små. 
Her kommer noen populære fri-
tidsmuligheter:

Ungdommens kulturhus
Det mest kjente fritidsstedet må 
nok være Ungdommens kulturhus. 
Dette fabelaktige stedet holder til 
cirka en kilometer fra Ørje sentrum. 
UKH er et lokale hvor man kan sitte 
med data, spille biljard og oppholde 
seg. I dag er det hele seks aktiviteter 
på huset. Vi har for eksempel UKB 
– band/grupper som øver i huset. 
UKD – Dansekurs med ungdom-
mer som instruktører, og ellers er 
det noen dansegrupper som øver på 
egenhånd. UKR – radio. Hver tors-
dag er det ungdommer som er på 
luften fra klokken 19.00 til 20.00. 
Frekvensen er 105,7. UKS – sang-
gruppe/sangkurs som møtes hver 
torsdag med lærer.

Kino og bibliotek
I Marker rådhus vises, bortsett fra 
om sommeren, to kinoforestillinger 
en eller to onsdager i måneden. 
Her i Marker kommune er vi hel-
dige som har et fl ott bibliotek. Dette 
er plassert i kjelleren i kommunens 
rådhus. Her kan du låne bøker, 

DVD/video, lese aviser, bruke lese-
salen, orientere deg i sakspapirer fra 
kommunestyret, drive slektsgran-
sking og søke på internett. 

Folkebad
Vi er også heldige som har vårt eget 
deilige folkebad. Vannet blir varmet 
opp til hele 33 grader på lørdager. 
Bassenget er så stort som 12,5 x 8 
meter. Badet ligger meget sentralt i 
tilknytning til ungdomsskolen. 

Idrett
Over til idrett. Vi har en nyoppusset 
og meget fantastisk Markerhall. Her 
er det mange muligheter for deg 
som vil få en atletisk kropp. Dette er 
en fl erbrukshall med håndballbane, 
styrketreningsrom, et møterom og 
en kiosk. Tribunekapasiteten er på 
300 tilskuere.

Andre idrettsplasser er Marker 
Idrettspark, Ørje Idrettsplass, Krone 
stadion og Kjølen Sportcenter.

Flott natur
Marker kommune har mye å by på, 
både for ung, gammel og de midt 
i mellom. De kan oppleve mye, og 
det er fi nt å kunne utnytte den fl otte 
naturen vi har. 

Ta med termos med varm kakao, 
smør deg matpakke og ta en tur ut 
i naturen, enten alene eller sammen 
med familie og venner.

Spisesteder i Ørje
Noen trekker kanskje til kebaben og Lækker-
biten mens andre liker tradisjonsrik mat på 
Solstrand Terrasse. Vi dro ut for å sjekke Ørjes to 
mest populære spisesteder.

CHRISTOPHER ROALDSØY OG HANS 

KRISTIAN SKUBBERUD, TEKST

Vi la vekt på maten og på service. 
Til slutt kunne vi ikke klare å kåre 
en vinner, begge utmerket seg.

Solstrand Terrasse
Solstrand Terrasse ligger som er 
perle ved Øymarksjøen. Vårt første 
møte med Solstrand var hyggelige 
damer som arrangerte fl otte mat-
retter vi sjelden har sett maken til.

Vi la med en gang merke til den 
fl otte utsikten ned mot sjøen, de 
fl otte maleriene, levende lys og 
blomstrende roser på bordet.

Vi ble først servert en nydelig 
suppe bolognes med pasta. Sup-
pen hadde en utmerket temperatur 
og smakte utsøkt.

Etter en god forrett ble vi servert 
fl esk og duppe, som er tradisjon 
hver fredag på Solstrand. Midda-
gen var rett og slett fantastisk!

Tredje og siste rett var desserten 
og vaffel med syltetøy. Vaffelen var 
veldig god.

Solstrand var en fi n opplevelse 
med god mat, der servicen utmer-
ket seg spesielt!

Lækkerbiten
Lækkerbiten ligger idyllisk til ved 
E18 og er pendlernes lettvinte spi-
sested nummer ÉN! Vel inn døren 
blir vi tatt godt imot av Kim, som 
har en stor kebabpizza klar til oss. 
Mens vi sitter og nyter maten til 
en iskald cola, forstår vi at Læk-
kerbiten og Solstrand er helt for-
skjellige. 

Maten på Lækkerbiten er kjem-
pegod, kebabsausen på pizzaen er 
knallgod! Med den iskalde colaen 
i tillegg er dette helt topp. Vi blir 
gode og mette på Lækkerbiten og 
går derfra med et stort smil.

Vi klarer ikke å avgjøre hvem 
som er best og må si uavgjort.

Velkommen til 
hyggelige Statoil Ørje

Her fi nner du et rikt utvalg av pizza, 
hamburger, pølser og mye mer. Vi har det 
du ønsker, enten du er i farta eller vil ta 
med deg kosen hjem.

Åpningstider:
 Mandag–fredag 07.00–23.00
 Lørdag 08.00–23.00
 Søndag 09.00–23.00 

Telefon: 69 81 19 20 
Trekanten, 1870 Ørje
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Med Gjensidige er ditt forsikringskontor aldri langt unna.
Kom innom oss i v�re nye lokaler p� ØRJE for en forsikringsprat.

Vi tilbyr:
• Gunstige totaltilbud som er tilpasset behovet til deg og dine.
• R�dgivning innen pensjon, sparing, forsikring og forebygging av skader

Du kan ogs� kontakte oss p� 03100/ 69810180 eller se gjensidige.no for
mer informasjon.

Vi har ogs� forsikringskontorer i AREMARK p� torsdager og i RØMSKOG 1. og 3 onsdag i m�neden
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mer informasjon.for

p� ØRJE for en forsikringsprat.

gjensidige-marker.nogjensidige-marker.no

– Vi inviterer alle som noen 
gang har vært med i BU-styret til 
middag og fest. Vi mangler pro-
tokoller som viser alle tidligere 
styremedlemmer. Så dersom du 
har vært med i styret, men ikke 
er invitert til festen ennå, ta kon-

takt med meg, oppfordrer Marte 
Espelund i Aremark BU. 

Fristen for påmelding til 
middagen går ut 22. februar. 
Festen skal holdes på Furulund i 
Aremark.

– Det blir middag for alle 

som har sittet i styret. Kanskje 
det blir litt mimring med noen 
gamle historier før festen går av 
stabelen, sier Espelund. 

Selve festen er åpen for alle, 
ikke bare forhenværende styre-
medlemmer. 

Zen Resort & Spa i Rømskog be-
gynner å ta form. Mange hender 
er for tiden i sving ved Vortun-
gen. Det er også nødvendig, for 
hotellet åpner 1. oktober.

Hotellet får 40 dobbeltrom og 
et tusen kvadratmeter stort spa-
område. Her blir det blant annet 
badstue, varmekulper inne og 
ute og en fl oatingtank for av-

spenning og meditasjon. Hotellet 
vil satse på vegetar- og økologisk 
mat. Aktivitetene blir alt fra 
yoga, meditasjon og Zen-sport til 
fi sking, fotturer og ridning. 

Livs  gnisten 
fi kk nye 
lokaler     

Kristin Johnsen i Livsgnisten er glad for å 
ha fått nye lokaler. To ganger i uka hol-
der kontoret åpent her på industrifeltet i 
Aremark. Foto: Siri M. Dalnoki

– Vi er glade for å ha fått nye 
lokaler slik at vi kan opprett-
holde tilbudet vårt, forteller 
Kristin Johnsen, daglig 
leder i Livsgnisten, som nå 
holder til på industrifeltet i 
Aremark. 
Livsgnisten er en møteplass for dem som 
har vært utsatt for seksuelle overgrep. 
Tidligere holdt Johnsen til i Fosby skole 
i sentrum av Aremark, men ble nødt til 
å fl ytte på grunn av uoverensstemmelser 
med kommunen angående leieprisen. 

– I dag leier vi lokaler av en kar fra 
Fredrikstad. Vi betaler ut i fra det vi har 
råd til. Lokalene på industrifeltet Som-
mero er kun midlertidige, og vi ser frem 
til å fi nne en permanent løsning etter 
hvert. Vi er allerede i dialog med noen, 
sier Johnsen. 

Livsgnisten regner med å bli værende 
på industrifeltet fram til sommeren. Der 
holder kontoret åpent to ganger i uka, 
tirsdager og fredager.

Spahotellet tar form
Det nye spa-hotellet i Rømskog begynner for alvor å ta form. Foto: Siri M. Dalnoki

Aremark BU feirer 95 år
Aremark Bygdeungdomslag (BU) har i år eksistert i 95 år. 
Det ønsker det nåværende styre å markere 8. mars. 

2. mars blir det igjen familie-
karneval i Otteid Grendehus. 
I likhet med fjorårets arrange-
ment kommer klovnen Bobo på 
besøk. – Alle må ha kostyme, 
understreker Hege Holth, som 
gleder seg til karnevalet. 

Frøydis Wiig, Anita Solgaard 
og Hege Holth står bak arrange-
mentet for andre år på rad. De 
håper karnevalet blir en tradi-
sjon i årene fremover. 

– Alle er hjertelig velkommen. 
Det eneste kravet er at alle må 
ha kostyme. Det blir pølser og 
potetstappe og trekkspillunder-
holdning, for å nevne noe, sier 
Holth. 

De som har lyst å være med på 
karneval må melde seg på innen 
28. februar. På Otteid Grendehus 
er det plass til mange.  

Familiekarneval i Otteid

Hege Holth ønsker velkommen 
til Karneval.
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TV2-programmet 
Farmen ble spilt inn på 
Bøensæter i Aremark og 
går nå tre ganger i uka. 
Kommunen har gjort en 
god innsats for å tilrette-
legge for innspillingene 
som ble gjort i fjor høst. 
Ordfører Tore Johansen 
er godt fornøyd.

– Vi regner med å få en del opp-
merksomhet i sommer på grunn av 
Farmen. Vi ser nå at Aremark blir 
nevnt hver eneste gang. Farmen er, 
i tillegg til andre store arrangemen-
ter, med på å sette kommunen og 
regionen på kartet, kommenterer 
Aremark-ordføreren. 

Skjer mye
– Det har skjedd og skjer mye i vår 
region. En må langt tilbake i tid for å 
fi nne noe lignende, sier Tore Johan-
sen, og utdyper:

– I sommer var det Allsang på 
Grensen på Fredriksten festning i 
Halden. Og til sommeren blir det 
allsang på ny. Vi har prosjektet med 

Moro å være 
med på Farmen
SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

De har heller ikke planer om å for-
telle hvem som er deres favoritt. 

– For det er jo den som vinner, 
sier Kim-Michael, og mener at ved-
kommende er en verdig vinner. 

Statistene sitter selvfølgelig klis-
tret foran tv-skjermen og følger 
med på Farmen fl ere ganger i uka. 
Hvis ikke de har mulighet å se på, 
blir programmet tatt opp slik at de 
kan se det senere. 

Lagerholt
Martin, Malin og Kim-Michael San-
de Olavesen fra Aremark var statis-
ter på markedet på Farmen. Disse 

scenene ble spilt inn på Lagerholt. 
Det ble noen lange dager. De star-
tet klokka sju og kunne holde på til 
halv fem. De fi kk fri fra skolen for 
å delta.

– Det ser litt annerledes ut på tv, 
men vi kjenner oss godt igjen. Pro-
grammet er bra. Det er morsomt å 
se seg selv på tv, men også litt rart, 
synes Malin. 

På markedet var det en smed som 
virkelig viste hvordan han smidde 
forskjellige ting. Særlig Martin syn-
tes det var morsomt. 

– Men det aller morsomste var da 
deltakerne kom, sier de unge statis-
tene. 

Martin (8), Malin (14) og Kim-Michael (14) har hele elleve ganger vært med som 
statister på Farmen. – Kjempemorsomt, synes søsknene, som har klart å holde på 
hemmeligheten om hvem som vinner programmet.

Martin (foran), Malin og Kim-Michael Sande Olavesen vet hvem som vinner 
Farmen, men røper ingenting. 

– Aremark nevnt hver gang

Barnas Grenseland, spahotellet i 
Rømskog og nå Farmen. Til neste år 
skal D/S Turisten sjøsettes i vassdra-
get. Dette regner vi med kommer 
til å få en god del oppmerksomhet 
i mediene. Disse hendelser er med 
på å profi lere både kommunene og 
hele distriktet, og de er med på å 
sette regionen på kartet.

Bussturer
I samarbeid med Marker kommune 
er det satt av en gruppe som jobber 
videre med å se på muligheten for 
å utnytte blesten rundt Farmen. Det 
jobbes blant annet med å legge opp 
bussturer til Bøensæter.  

Det skjer mye spennende i regionen 
for tiden, sier ordfører Tore Johan-
sen i Aremark.
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Uforklarlige lyder. Heftig banking. Så litt knirk. 
Gåsehuden har gode vekstvilkår på Arestad, den gamle 
prestegården i Aremark. Bygningen bærer på en hemme-

lighet. Etter sigende skal det bo et kvinnelig spøkelse i annen 
etasje, på kottet mot nordvest. Mange har gjennom årene opplevd 
en snikende følelse av at noen følger med på hva de driver med. 
Du er aldri alene på Arestad.

Landsfi nale i Aremark
Brekka motorstadion i Aremark blir arena 
for Landsfi nalen i bilcross neste år. For 
NMK Aremark er det forbundet med både 
prestisje og store utfordringer å få dette 
arrangementet. Landsfi nalen er det største 
bilcrossarrangementet i Norge.

NMK Aremark har medlemmer fra fl ere 
kommuner. Om lag 160 aktive førere repre-
senterer klubben. Foruten aremarkinger er 
det mange førere fra resten av Indre Østfold.

Tre ganger har NMK Aremark vunnet 
Landsfi nalen. I fjor vant Morten Gjerstad. 
Tom Vidar Lervik vant i 1989, og Dag Vidar 
Bønøgård gikk til topps i 1996.

NM-gull til Ola
Langrennsløperen Ola Vigen Hattestad 
har for alvor fått fart på skiene. Fredag 1. 
februar tok han NM-gull på sprinten.

Med det ble Ørje-gutten historisk. Han 
forsvarte nemlig gullet fra i fjor. Aldri tidli-
gere har en mann vunnet sprint-NM to år på 
rad.

Årets NM gikk i Trondheim, og Ola Vigen 
Hattestad var svært revansjesugen etter en 
litt trøblete start på sesongen.

Like etter at gullet var sikret uttalte han 
til Smaalenenes Avis at han lenge hadde følt 
seg sliten, spesielt etter hjemkomsten fra 
verdenscupen i Canada i januar. Ola vurder-
te så sent som kvelden før sprintfi nalen om 
han rett og slett skulle reise hjem. Det gjorde 
han heldigvis ikke, og resultatet ble altså 
sprintgull nummer to i løpet av et drøyt år.

Polsk trener i Ørje IL
Polakken Tomasz Zega har tatt på seg job-
ben som spillende trener for Ørje Ils A-lag 
kommende fotballsesong. Han erstatter den 
mangeårige treneren Espen Jensen, som nå 
trener Askim FK i 3. divisjon.

Tomasz Zega var en nøkkelspiller på 
laget i fjor. En strålende sesong endte da 
med opprykk. Nå skal Zega forsøke å få det 
nybakte 5. divisjonslaget til å ta ytterligere et 
steg tilbake mot gamle høyder. Med seg som 
assistent får polakken en gammel kjenning. 
Eddy Dahlström fra Hån utenfor Töcksfors 
har tidligere vært både spiller og trener i 
Ørje.

Skogstad leder 
Ørje-fotballen
Det måtte et ekstraordinært årsmøte til for 
å få valgt nytt styre i Ørje Ils fotballgruppe. 
Sekretær Knut Skogstad tro til og tok på seg 
ledervervet. Med seg i styret får han Svein 
Klund som nestleder, Øivind Hattestad (kas-
serer), Hans Einar Sætra (sekretær), Øyvind 
Ruud (anlegg) og Hans Erik Lindblad (trener-
koordinator).

Mange mål
Ørje Ils håndballdamer har gjort sine saker 
utmerket i 4. divisjon så langt denne seson-
gen. Blant mange sterke resultater var 42-16 
over Kråkerøy ekstra oppsiktsvekkende.

– Jeg tror aldri at Ørje har laget så mange 
mål i en kamp, uttalte trener Bård Vassbotn 
til Smaalenenes Avis. Heidi Tønsberg ble 
toppscorer med elleve mål.

Uf kl li l d H f i b ki Så li k i k

Det spøøøker 

ØYVIND OTTERSEN, TEKST
SIRI M. DALNOKI, FOTO

Helt inntil riksvei 21 ligger Arestad. Denne gam-
le, fl otte gården antas å være fra 1720. Gjennom 
årene har utallige sogneprester bodd her. Så tok 
forfallet overhånd, og ny prestebolig ble kjøpt. 
Aremark Historielag tok over huset, og eien-
dommen har vært gjenstand for omfattende re-
staurering både utvendig og innvending. I dag 
brukes Arestad til møter og selskaper.

Alltid én ekstra
Uansett hvor mange som er med på møtet el-
ler selskapet; det er én til i huset! En som ingen 
har sett, men som mange har hørt.

– Har du truffet spøkelset? 
– Nei, sier Gunnar Arvesen, leder i Aremark 

Historielag. Et lite smil forteller at han ikke er 
av dem som fester størst lit til historien.

– Så du tror ikke på Arestad-spøkelset?
– Jeg har ikke merket noe selv, men gjen-

nom årene er det mange som har opplevd 

uforklarlige ting. Troverdige mennesker som 
sier at de blant annet har hørt leven fra kottet. 
Jeg har full respekt for disse menneskene. Noe 
skjer på Arestad. Men er det spøkelse? Ja, si det. 
Jeg vet ikke, sier Arvesen.

Gammel historie
Ingen vet når spøkelset inntok Arestad. His-
torien er gammel. En variant går på at det 
lå et kloster på stedet for tusen år siden. At 
spøkelset stammer derfra. Det har imidlertid 
aldri Arvesen hørt noe om. Derimot hørte 
han gamlepresten Odd Bjørntvedt fortelle om 
sin ankomst til bygda på 1970-tallet. Sogne-
presten måtte den første tiden bo på Arestad. 
Bjørntvedt hadde ikke blitt informert om noe 
spøkelse. Men han hørte uforklarlige lyder på 
natten. De kom fra loftet. Den uredde presten 
tok med seg sengetøyet og la seg like godt på 
kottet. Da kom lydene nede fra kjøkkenet!

Snill eller slem?
Det er ikke helt stuerent å snakke om spøkelser. 

Det spøker på Arestad i Aremark. Historien om spøkelset har versert i årevis. Mange har opp-
levd uforklarlige ting i det gamle huset. Etter sigende skal spøkelset bo bak det lille vinduet 
oppe til høyre på nordveggen. Men mange historier går ut på at spøkelset tar hele huset i bruk.

18  AVISA GRENSELAND • FEBRUAR 2008



De siste årene har villsvin blitt mer og mer 
vanlig i Aremark. Bare i fjor ble det skutt tolv 
villsvin innenfor kommunens grenser. Den 
første helgen i februar i år var tre jaktlag på 
villsvinjakt øst i Aremark. Resultatet ble fi re dyr 
i løpet av noen få timer.

Villsvinene har kommet inn i norsk natur 
østfra. For tretti år siden fantes det ikke villsvin 
i Sverige. I dag anslås villsvinstammen å være 
80.000 dyr.

I Norge er det fri jakt på villsvin, men kom-
munen må rapportere til Fylkesmannen.

Satser på fi sketurisme
Aremark, Marker og Rømskog har allerede 
rettet sine øyne mot fi sketuristene. Nå kom-
mer andre Østfold-kommuner etter. I alt er ti 
kommuner invitert til å bli med på satsingen på 
fi sketurisme. Våre tre kommuner er naturligvis 
blant de ti. De øvrige er Halden, Sarpsborg, 
Rakkestad, Eidsberg, Skiptvet, Spydeberg og 
Våler.

Målet med satsingen er å få fl ere turister til 
å få øynene opp for de gode fi skemulighetene 
i Haldenvassdraget, Glomma og Vansjø. Her er 
gjedde, abbor og fl ere andre fi skeslag svært så 
attraktive.

Satsingen innebærer at de ti kommunene 
skal samarbeide om felles markedsføring, salg 
og booking, alt under et felles varemerke. 

Villsvinstammen øker raskt i Aremark. (Foto: 
Richard Bartz) 

Nye lenser i Strømselva
Haldenvassdraget skal de neste fi re årene rus-
tes opp for 15,5 millioner kroner. Takket være 
en gave på 400.000 kroner fra Stiftelsen UNI 
kan man allerede i vinter sette i gang deler av 
arbeidet. Pengene vil blant annet bli benyttet 
til nye lenser i Strømselva i Aremark.

Lensene hadde en viktig funksjon i Halden-
vassdraget, men etter at fl øtingen tok slutt har 
de forfalt. Nå skal lensene på plass igjen. Len-
sene har betydning for ferdselen i vassdraget, 
men de representerer også kulturminner det er 
verd å ta vare på. Lensene ble lagt i vassdraget 
for at tømmeret skulle gli lettere og ikke huke 
seg fast under fl øtingen. Lensene bidro også 
til å dempe bølgene fra de mange båtene som 
trafi kkerte vassdraget. Lensene sørget dessuten 
for at sand fra sandstrendene ikke ble skyllet ut 
i vassdraget.

Det praktiske arbeidet med restaureringen 
av lensene i Strømselva vil starte til sommeren. 
Det er et omfattende arbeid som naturlig nok 
vil skape ekstra aktivitet. Men vassdraget vil 
hele tiden holdes åpent for brukerne.

Villsvin i Aremark

r på Arestad

Her inne (døren til venstre) bor spøkelset på Arestad. Det er med stor gåsehudfaktor vi beveger 
oss inn på kottet. Selv med taklampen på er det en merkelig uhyggestemning forbundet med 
oppholdet på kottet.

Latter, skjeve smil og mer eller mindre kraftig 
hoderisting blir ofte vedkommende til del. 
Men det folk opplever er reelt nok. Noe kan 
forklares. Noe forblir en gåte. Du må gjerne si at 
du ikke tror på spøkelser. Det bryr i så fall spø-
kelset på Arestad seg fi nt lite om. For der har det 
skjedd overnaturlige ting i årevis. Hvem som 
går igjen på Arestad kan ingen si noe om. Men 
det skal være en kvinne. Ikke vet vi om hun er 
snill eller slem. Men uhygge kan hun skape. Det 

er en helt spesiell følelse å sitte på Arestad en 
sen, mørk vinterkveld. Ikke minst når du vet at 
det foregår noe over hodet på deg. For der oppe 
på kottet er det aktivitet. Hva spøkelset bedriver 
vet vi ikke. Men noe er det. Og uhyggen blir 
enda mer fremtredende når det er stille. For hva 
gjør Frøken Spøkelse da?

Gåsehuden lever i beste velgående. Akkurat 
der og da er det kaldere nedover ryggen enn 
noe annet sted.
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Juleglimt fra Grenseland

År 2008 er allerede godt i gang, og de aller fl este har for 
lengst glemt sine forsetter for det nye året. Avisa Grenseland 

trålet distriktet i førjulstiden og julestria. Til tross for mye 
regnvær var julestemningen upåklagelig i Aremark, Marker og 

Rømskog. Mange ildsjeler sto på for å holde liv i tradisjonen 
med julegateåpning, messer og konserter. På disse sidene 
gjenskaper vi noe av førjulstemningen i våre kommuner. 

SIRI M. DALNOKI, TEKST OG FOTO

Å gå rundt juletreet hører med til julegateåpningen i Marker. Mange møtte opp til 
tross for regnværet. Etter oppfordring fra fjerdeklassingene på Marker skole fi kk 
treet en julestjerne på toppen.

Bandet Dixie Freaks spilte på kafeen «Rått & Rococco» i Ørje sentrum under jule-
gateåpningen. 

– Nå er det nok, mener Marie Moe og 
pakker sammen brød og julebakst i regnværet. 

Rødenes 4H solgte vaffel, kaffe og klem i førjulstiden.

Ansatte i det nye bakeriet på Ørje, Bakergaarden Café, 
hadde hendene fulle under julegateåpningen. Butikken 
var til tider stappfull. Det er ikke hver dag en trenger å stå 
i kø i Grenseland.

Marthe Moseby (fra venstre), Julie Camilla Kirkerød Eide 
og Marthe Hermanseter koste seg på julegateåpning, selv 
om det var litt kaldt.
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– Jeg fi kk helt bakoversveis første gang jeg hørte dem. De er utrolig 
fl inke, sa noen av publikummerne vi snakket med i forkant av julekon-
serten med «Sound of Sisters» på Ørje. Sangfuglene i jentegruppa ga 
publikum i Marker rådhus en strålende konsertopplevelse i etterkant av 
julegateåpningen. 
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Fådelt skole i Rømskog
Rømskog kommune er en kommune med få innbyggere. 
Derfor er det få skoleelever også. Årstrinnene blir slått 
sammen til større klasser.

Rune Jørgensen er rektor på 
Rømskog skole.

Møte med 
ordføreren
Vi besøkte ordfører Nils Nilssen 
på hans kontor og spurte ham om 
hvilke kommunesaker som var 
aktuelle nå.

SUSANNE HØGENES 

BERGQUIST, TEKST 

MARLEN FLENSTAD, FOTO

– De sakene vi har job-
bet med i det siste er å 
starte en ny taxi. Den 
kom 1. februar. Prøver å 
ha i gang en ny kommu-
neplan. Den som ordner 
sakene er rådmannen. Vi 
har pratet om en vei en 
gang. Vi har ikke kommet 
så mye lenger på den, 
men vi har hatt møte 
med veivesenet. Vi håper 
på at vi skal få veien på 
høyre side av kommune-
huset, sånn at vi kan ha 
butikksenteret der.

Boliger
– Over Stenbyfeltet skal 
det bli fl ere hus, og hu-
sene skal bygges oppover 
mot Skurås, og det feltet 
skal hete Skuråsfeltet, sier 
ordføreren.

– I de fi re kommende 
år skal det lages ny sky-
tebane. Det skal også 
bygges på eldresenteret 
i hver ende. Vi har også 
noe som angår barn og 
ungdom. Det er at vi 
skal få ny fritidsklubble-
der etter Hanna som har 
slutta. Og ny gang- og 
sykkelvei skal vi få, sier 
ordfører Nils Nilssen.

Ordfører Nils Nilssen forteller at det jobbes med 
mange saker i Rømskog for tiden.

Verdensmesteren på Rømskog 
Anders Taraldrud har holdt på med orientering i 
ca. 55 år og har deltatt i over 1000 arrangement! 
Han er verdensmester i sin klasse.

TONJE JØRGENSEN OG KRISTIN JOVALL DAHL, 

TEKST. KRISTIN JOVALL DAHL, FOTO

Han liker godt å løpe i de svenske terrengene 
fordi der har han løpt mest, og svenskene er 
fl inkere til å arrangere løp enn vi i Norge!

Anders sier at han skulle gjerne ha øvd 
mer på kart og kompass, for han har heller 
trent mest løping.

Han er også verdensmester i orientering 

i sin klasse, han syntes det var moro å ha 
klart å løpe fortere enn de andre og sam-
tidig følge med på kartet og se postfl agget, 
men nå som det har gått litt tid tenker han 
ikke så mye over det.

Det er bare noen spesielle løp som man får 
medaljer, men han har fått noen på hylla si. 

Han synes at orientering er kjempespen-
nende og kommer nok til og holde på med 
det.

Anders Taraldrud fra Rømskog er verdensmester i orien-
tering.

2. og 3. klasse jobber i samme klasserom.

ANDREAS OTTOSSON, TEKST
TOR ATLE SLORA NORHEIM OG 
ANDREAS OTTOSSON, FOTO

Det å være lærer i dobbelt-
klasse er morsomt og enga-
sjerende. I matte og engelsk 
deler vi klassen i årstrinn 
fordi bøkene er bygd opp 
med progresjon innenfor 
forskjellige emner. 

Når det gjelder deling av 
klasser, går 1. klasse for seg 
selv, 2. og 3. klasse sammen, 
4. og 5. klasse sammen, 6. og 

7. klasse sammen, sier lærer 
Karin Norheim.

58 elever
– Her på skolen har vi 58 
elever og 6 lærere. Når det 
gjelder lengden på skoleda-
ger, begynner vi kl. 08.00 og 
slutter 13.25, unntatt på ons-
dager. Da slutter vi 14.40.

1.–3. klasse har fri på ons-
dagene, sier hun.

Elevene i 1.–4. klasse har 
også mulighet til å gå på SFO 
etter skolen.

– Vi tar hensyn til den 
yngste klassen, hvis vi har 
et pensum som er for et års-
trinn eldre, sier Karin.

Rektor
– Det å være rektor på en 
så liten skole er bra, men 
jeg vet ikke hvordan det er 
på andre skoler, sier rektor 
Rune Jørgensen.

– Når det gjelder under-

visning, har jeg ikke noen 
klasser i år, men jeg under-
viste i fjor, sier han.

Skolen har fått medierom. 
Det gir mulighet til radio, tv, 
pc med internett-tilkobling, 
VHS, cd og DVD. I frikvarte-
rene har elevene mulighet til 
å spille fotball, ake i akebak-
ken, så sant det er snø, huske, 
slå ball, dødball og mye mer. 
Forskjell på lærerne er det, 
men det er både morsomt 
og spennende fordi ingen er 
like, på både godt og vondt.

Karin Norheim er lærer på 
Rømskog skole.
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Tømmerlunna er navnet på fotballaget fra Rømskog. I 2007 startet 
Tømmerlunna i 8. divisjon i fotball. Første kampen tapte de, men 
reiste seg sterkt resten av sesongen og knuste de andre.

Fansen har vært med på både hjemme- og bortekamper. Etter 
sesongen var de på 1. plass. Tømmerlunna vant med 10 poeng over 
Gjerdrum 2 og scoret 72 mål i sesongen og slapp inn 23.

Jørn Olaf «Loffe» Tørnby er kaptein.
– Ideen bak Tømmerlunna kom under et rakfi sklag. Vi trodde vi 

kom opp til 7. divisjon. Det er et lag med ungt og gammelt. Jeg er 
stolt over å være kaptein på et så godt lag. Vi har den beste fansen i 
Norge. De har støttet oss mer enn forventa, sier han.

Hans Vegar Olsen (27)
Hvis hotellet går bra er det 
bra for Rømskog. Det skaffer 
arbeidsplasser, og det setter 
kanskje Rømskog på kartet.

Hva syntes du 
om SPA-hotellet?
MARTINE RAMBERG OG SANNE JANSSON, TEKST OG FOTO

Mari Haukvik (87)
– Jeg syntes at det er et stort 
pluss for Rømskog.

Evy Sletten (37)
– Jeg syntes at det er kjempe 
bra og det skaper arbeidsplas-
ser. Det er et kjempebra tilbud 
for Rømskog.

Anna Sofi e Bergquist (56)
– Jeg syntes det er spennende. 
Håper det tilfører kommunen 
mye positivt. Og det skaper 
mange fi ne arbeidsplasser 
og fører til nye innfl yttere til 
Rømskog.

Rita Tørnby (48)
– Det er bra hvis det skaffer 
arbeidsplasser. Jeg er spent på 
om det blir lønnsomt.

Hans Høgenes (91)
– Håper det går bra og at det 
skaffer arbeidsplasser. Men 
det er malplassert å sette et 
sånt glasshus oppe i den fi ne 
naturen.

TONJE JØRGENSEN OG KRISTIN JOVALL DAHL, 

TEKST. KRISTIN JOVALL DAHL, FOTO

– I klubben er det 375 medlemmer. Jeg 
har jobbet som sekretær i 8 år og sy-
nes det er gøy å holde på med admi-
nistrative oppgaver. Når du er sekretær, 
skriver du referat fra styremøter, brev og 
innkalling til styremøter.

Mange idrettsgrener
– Vi har mange idrettsgrener for store 
og små her på Rømskog. Ski, fotball, 
orientering og motorsport er egentlig 
de grenene vi har. Barneidrett er ingen 
gren, men barneidrett det har vi mye av. 
Vi har idrettskole fra 1.- 5. klasse. Der 
driver vi med turn, ball-lek og friidrett. 
Fotball spiller vi fra vi kan gå. Til slutt så 

har noen endt opp i A-laget. Motorsport 
er det mange gutter som er interessert 
i, men også jenter er interessert, sier 
Randi, som er ganske aktiv selv og er 
veldig engasjert. 

Halve bygda i idrettslaget

Suksess for 
Tømmerlunna

Randi Dalheim er sekretær i idrettslaget, og her skal hun 
fortelle litt om laget:

Randi Dahlheim er sekretær i det store 
og aktive idrettslaget i Rømskog.

ELIN IVERSEN OG LINN THERES ØSTRENG 
HAUGEN, TEKST. ELIN IVERSEN, FOTO

Bjørn Erik startet med to sauer og har 
bygd opp sauefl okken fra det.

– Hva gjør du hvis det kommer en 
ulv og angriper sauefl okken din?

– Jeg prøver å jage den bort, men el-
lers har jeg et gevær hvis det skulle være 
nødvendig.

Vil utvide 
Bjørn Erik har lyst til å utvide gården 
med litt fl ere jorder og han vil ha kuer.

– Har du lyst til å jobbe som bonde 
resten av livet?

– Ja, det kunne jeg godt tenke meg, 
sier Bjørn Erik. Han trives veldig godt 
med dyr, har ikke mye fri, men trives 
veldig godt.

– Har du en hobby du driver mye 
med på fritiden.

– Jeg spiller fotball på A-laget, og jeg 
rir en del.

Overnatter i fjøset
Bjørn Erik overnatter i fjøset veldig ofte 
når noen av dyrene hans skal lamme el-
ler hestene får føll.

– Når slipper du dyrene ut, og når tar 
du dem inn?

– Det varierer veldig mye, men jeg 
pleier å slippe dem ut midt i mai, og 
pleier å ta dem inn i begynnelsen av 
oktober.

– Er det noen som hjelper deg med 
gården?

– Ja, jeg har en kamerat som hjelper 
meg med sauer og gressklipping og 
sånn. 

Trives som 
sauebonde
Bjørn Erik Lauritzen kom til Rømskog fordi han tok over 
en gård av besteforeldrene. Han er egentlig elektriker, 
men er bonde ved siden av. Han har ca. 45 sauer og 
tre-fi re hester.

Bjørn Erik Lauritzen stortrives som sauebonde i Rømskog. 

Unge journalister
Reportasjene på disse sidene er  laget av 6. og 7. klasse på Røm-
skog skole. Elevene har på oppdrag fra Avisa Grenseland tatt for 
seg sitt eget lokalsamfunn. 
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Tente lys for barn
Hedda (4) tenner gjerne et lys for barn. Det 

gjør også de andre barna i Annen Etasje 
barnehage og Øymark barnehage. Hvert 
år markerer førstnevnte «Fredslys», eller 
«Fredsfest», med blant annet innsamling 
av penger til Frelsesarmeen og tenning av 

lys på Ørje fort.
Allison Dehli, styrer i Annen Etasje bar-
nehage, forteller at «Fredslys»-tradisjo-
nen i barnehagen har eksistert i sju år. 

Denne gang ble også Øymark barnehage 
med for første gang. Festen ble avslut-
tet i desember med at de eldste barna 

reiste til Oslo for å levere innsamlede 
penger til Frelsesarmeen.

Før jul var Hedda Goska (4) på fortet i Marker for å tenne 
et lys i forbindelse med markeringen av «Fredslys». 
Kjersti Sætra (til venstre) og Catarina Mårud hjelper til.


